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Sempre que Nando Reis vem a Brasi é uma esta E, depois de quase dos anos fechado do grande 
yeses apresentarão em 3 de dezembro ganha ares 

versa ves, Shows die e das pelo Bras Nando 
como este momento de retomada pede. No repertório, AU Sar, 

que podem se consideradas clássicos da nova MPR, e também 
seu mais novosingie PÁGINA 08 
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O] Disraisuigão 

GRATUITA 

MINISTRO PEDE APOIO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS À REFORMA ADMINISTRATIVA 

O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef), Sergio Ronaldo 

da Silva, disse que “a possibilidade de os servidores públicos apoiarem a proposta de reforma administrativa é zero”, 

uma vez que ela seria a “configuração de um desmonte do serviço público, com o intuito de repassar o que é público 

ao privado, por meio da Lei de Terceirização” 

Cartão de vacina será à obrigat 
Com cobertura Nacihai del 

Et eventos imunização e indige de n 

ns. 

DI; 

— Lt. Atrazenica: 

3 
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SANCIONADA PL QUE DESTINA | CEASA INAUGURA ESPAÇO MUSICAL INFANTOJUVENIL 

R$3 BILHÕES A PRODUTORES | PARA VENDA DE MORANGO ENCERRA TEMPORADA 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o A venda na Morangolândia será no varejo e Baile Partimcundum"” terá apenas mais duas 

projeto que abre crédito suplementar de também no atacado. A expectativa é vender sessões neste fim de semana: sábado e 

R$ 3,7 bilhões, visando, o desenvolvimento inicialmente cerca de 25 toneladas de domingo, às 17h, pela plataforma Sympla. Com 

de ações de fomento e apoio a produtores morangos por semana (quatro por dia) dramaturgia de Adriana Falcão 

om] emo mo] 
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E Para Omar Aziz (PSD-AM), o tempo é curto para votar a PEC na comissão na próxima terça-feira | 

Aperfeiçoamentos em PEC é 
“1 cobrada por senadores 
sobre PEC dos 
Precatórios Senadores pediram — eadia o pagamento de par- — doasenadoraSimone Tebet relatório. [Queremos] que — para ajudar essas pessoas. 

aperfeiçoamentos na Pro- — te dos precatórios (dívidas (MDB-MS), os senadores — todo o espaço fiscal criado Se chegamos aonde chega- 
posta de Emenda à Cons- — de União, estados e munici- — querem explicitar no texto seja exclusivamente ou pa- mos, não é responsabilida- 

fofo oo] | tituição (PEC) 23/2021, a — pios oriundas de sentenças — da PEC que o espaço fiscal. ra precatórios ou para pa- dedo Senado Federal Enós 
MO =] PEC dos Precatórios, cujo — transitadas em julgado). criado será usado apenas — gar o Auxílio Brasiloutoda não iremos açodadamente 

relatório foilido na manhã Apósaleiturado relató- paraas finalidades quejus- sorte de beneficios sociais votar absolutamente nada 
desta quarta-feira (24) na . riopelolíderdoGovernono  tificaram a proposta: o pa- afirmou. Para Omar Aziz afirmou. 

a romper o teto de Comissão de Constituição. Senado, Fernando Bezerra — gamento de precatórios e  (PSD-AM),otempoécurto  Apósareunião, Fernan- 
DE | de Justiça (CC) do Sena- — Coelho (MDB-PE), o presi- o Auxílio Brasil, e não para . para votar a PEC na comis- . do Bezerra assegurou queo 

do, À PEC abre espaço fis- — dente da CCJ, senador Da- . aquilo que chamou de “fa- — sãonapróximaterça-feira. texto será promulgado até 
Fri BBB | cal no Orçamento de 2022 vi Alcolumbre (DEM-AP), — zergraça"emumanoeleito-  — Concordamos com . o final do ano e que Auxi- 
COAST ESA | para o pagamento do pro- atendeu a pedidos de vários ral: — Por mais esforço que. algumas questões da PEC, io Brasil de dezembro não 
DESSES | grama social batizado co- — senadores e concedeu vis-  [orelator Bezerra] tenhafei- mas não concordamos com deixará de ser pago, Caso o 
EPE ES] | mo Auxílio Brasil, sucessor — ta coletiva de uma semana, — to, é insuficiente paraqueo outras. Não adianta que- texto aprovado pela Câma- 

do Bolsa Família. Para is- — paraqueo parecerpossaser governo tenha os votos ne-  reraçodar as coisas porque ra dos Deputados sofra al- 
so, altera abasede correção analisado. À previsão éque — cessários. O grande ponto o governo quer. Nós que- . terações, ele precisa voltar 
doteto de gastos previstona ele seja votado já na próxi- de divergência dos senado- remos ajudar quem preci- à Casa de origem para nova 
Emenda Constitucional 95 ma terça-feira (30). Segun- . res não foi solucionado no sa. Houve tempo suficiente — votação. 

povo como desculpa pa 

as. A PEC do Calote segj 

pntei alternativas e vamo 
ti. HPECD3NÉ 

(Sen Alessandro 
Ministro pede apoio de servidores públicos à reforma administrativa 

O ministro da Econo- — Guedes fez o pedido ao par- — Guedes destacou o fato de — de de emprego que os qua- 
mia, Paulo Guedes, pediu. ticipar do 1º Seminário da o servidor não obter estabi-  drosatuais játêm.” 
ontem (24) o apoio dos ser- — Corregedoria do Ministério lidade ao passar no concur- Portanto, acrescentou 
vidores públicos à proposta da Economia. “Propusemos so público. Para conseguira Paulo Guedes, “peço apoio 
de reforma administrativa. uma reforma administrativa estabilidade, a pessoa apro- . do nosso funcionalismo [à 
encaminhada pelo governo . que não iriaatingirnenhum . vada em concurso terá de proposta de reforma admi- 
ao Congresso Nacional em — direito do funcionalismo . “ser avaliada na sua integri- .. nistrativa), porque o que 
setembro de 2020. Segun- público atual. Apenas íamos dade, na prestação de servi- estamos falando é de mo- 
do o ministro, se aprovada, criar um filtro para valori- — ço, assiduidade, capacidade. dernização do serviço pá- 
a proposta não vai atingir . zar 0 funcionalismo”, disse detrabalharem equipe”.ex-  blico, digitalização, maior 
“nenhum direito do funcio-  oministro. Entreasmudan- — plicouo ministro. “Só então — produtividade e meritocra- 
nalismo público federal”. . ças contidas na proposta, ele vai merecer a estabilida- cia”, 

Diretora da OMS diz que mundo está CDH debaterá situação 
entrando em quarta onda de covid-19 dos índios ianomâmis 

O mundo está entran- “Estamos vendo a res- continua evoluindo com va- 
do em uma quarta onda da surgência de casos de co-  riantes mais transmissíveis. | tos Humanos e Legislação 
pandemia do novo corona- . vid-19 na Europa. Tivemos Mas em razão da vacinação | Participativa (CDH) se reú- 
vírus. A avaliação é da dire- nas últimas 24 horas mais. houve uma dissociação en- | ne nesta quinta-feira (25), a 
tora-geral adjunta deacesso de 440 mil novos casos tre casos e mortes, pelo fa- | partir das oh, para debater 
a medicamentos e produ- . confirmados. E isso que há . toda vacinação ter reduzido | sobre a situação dos índios 
tos farmacêuticos da Orga- — subnotificação em vários — os óbitos decorrentes daco- | ianomâmi Aaudiência 
nização Mundial da Saúde continentes. O mundo es-  vid-19. Ela lembrou que a | O debate foi requeri- 
(OMS), a brasileira Mari- tá entrando em uma quar- imunização reduz as hos- | do pelo presidente do cole- — hectares, com mais de 350 
ângela Simão. Ela abordou ta onda, mas as regiõestêm  pitalizações mas não in- | giado, senador Humberto . aldeias. Ao todo, são 28 mil 
a situação da pandemia em  tidoumcomportamentodi- — terrompe a transmissão. | Costa (PT-PE), que des- índios que estão geografica- 
conferência na abertura no  ferente em relação à pande- A diretora avaliou que os | tacou reportagem do pro- . mente isolados em comu- 
Congresso Brasileiro de Epi- . mia”, declarou Mariângela . novos picos na Europa se | grama Fantástico, da Rede . nidades de difícil acesso. A 
demiologia. Simão. Segundo ela, o virus. devem à abertura e flexibi- | Globo, exibida no dia 14 de reportagem do Fantást 

Jização das medidas de dis- co revelou que os ianor 
tanciamento no verão, além | de ianomâmi mis enfrentam desnutrição 

masa A Bra Como La do uso inconsistente de me- is- e doenças, como um sur- 
Cpo didas de prevenção em paí- | sá tode malária levado por ga- 

IMPRESSO A seseregiões. mecanismos que possam  rimpeiros ilegais, além da 
serao dp Outroobstáculoéa con- | garantir os direitos essen- — pandemia de coronavírus, 
pp area Deita Oie eaciura centração em poucos países | ciais à vida da comunidade, . sem que haja ação do gover- 
esa chá rd que dominam tecnologias | respeitando a sua cultura no para retirar os não índios 
Epa Oca Pi Le utilizadas para a produção | e as suas crenças”, destaca da reserva. No dia 17, uma 
lie ss 6073 Cruação: Marco A Queiroz - de vacinas, como o empre- | Humberto no requerimen- . criança morreu com sinto- 
comme Counia social Marene Galera go do RNA mensageiro, co- | to (REQ 33/2021). O povo. mas de pneumonia e malá- 
rbcdadebegadiom mo no caso do imunizante | ianomâmi ocupa uma ter- . ria na comunidade Xaruna, 
presesdacombe da Pfizer-BioNTech. ra superior a 10 milhões de parte daterra indigena. 



E 3 E Quinta-ema, 25 De novensao e 2021 

w.alo.com.br . 

CC jfades 

Distritais debatem visitas E Cororel Rogério Alves foi empossado pelo vice-govemador E 

a presos do sistema 

penitenciário Corpo de Bombeiros tem 
“Ações da deputada fede- não foi acompanhado da di- 

ralErika Kokay(PT-DFJafa- — minuição da violência”, des- Ss 5 novo comandante-geral sistema penitenciário local . as ações de Erika Kokay, o = 
foram questionadas pelode- — sistema não reeduca e não 
putado Reginaldo Sardinha. ressocializa — “um modelo 
Apesar de afirmar reconhe- que não resolve o problema | O novo comandante do — Rocha e no vice-governador to e o compromisso do Go- as conquistas do CBMDF é 
cero trabalho da parlamen- da segurança”. Por sua vez, | Corpo de Bombeiros Mili- Paco Britto - que prestigiou . verno Ihaneis Rocha como . elencou ações positivas da 
tar, o distrital indagou seela Roosevelt Vilela (PSB)argu= | tar do Distrito Federal (CB- — asolenidade -eanunciouo — Corpo de Bombeiros Mili- atual gestão, o secret: 
legista “para pessons debem . mentou que o aumento do | MDF), coronel Rogério . encerramentodesuacarrei- tar do DF e seus integran- — de Segurança Pública, Júlio 
ou para os presos”, consi-. número de presos é conse- | Alves Dutra, tomou posse rumilitardeg3anos. Estou tes. O respeitado grau de — Danilo, destacou a impor 
derando um equivoco a rei. quênciadas deficiências das | em solenidade na Acade- iniciando um novocicio, co- — profissionalismo é resulta- a da instituição na atu- 
vindicação de Kokay que, . políticas públicas do Estado, | mia de Bombeiro Militar, . mo advogado, mas continu- do da incansável busca pelo conjunta de todas as 
segundo el, causaria aglo- A deputada Arlete Sampaio | no Setor Policial Sul. Ele . arei trabalhando para uma aprimoramento dos recur- forças de segurança do DF. 
meração nos presídios. Seu (PT) também avaliou que | recebeu a espada simbolo — Brasília cada vez melhor”, sos humanos e aquisição “É uma diretriz do gover- 
pronunciamento abriu um a situação atual seria resul- | do comando da instituição afirmou. Paco Britto agra- — deequipamentos paraode- . nador Ibaneis Rocha e w 
debate durante a sessão or- tado da desigualdade social | do ex-comandante-geral, — deceu a atuação de Bomfim — sempenhodasatividadesda — dando resultados express 
dinária da Câmara Legisla- histórica, da falta de opor- | Wiliam Bomfim, que dei e deu as boas-vindas ao no- instituição”, apontonovice- vos à queda nos índices de 
tiva. O deputado Fúbio Felix. tunidades e do baixo indi- | Xouocargono dia 4 deou- vo comandante-geral dos. -governador. Em discur- . criminalidade e a defesa so- 
(Psob defendeu queéneces- ce de escolaridade. Sobre a | tubro. Bomfim contou sua Bombeiros. “Desejo que o so que também enfatizou . cial 
sário haver parlamentares atuação de Kokay, a distri- | história e enumerou feitos — senhor tenha sucesso em 
que legislem sobre todasas tal rebateu Sardinha: "Ela | de sua gestão, como acons- liderar a instituição de va- 
causas e lembrou que a po. não defende aglomerações, | trução dos quartéis Central . lorosos homens e mulhe- 
pulaçãocarceráriabrasileira. masqueosistemaseorgani- | e de Ceilândia, o ingresso . resquedoam suas vidasem 
passou de 90 milpresos,em  2e,com garantias sanitárias, | de novos militares e pro- proldo bem-estar da popu- 
1990, para oo mil, atual- . para que as famílias encon. | moção de oficiais. Agrade- lação do Distrito Federar, 
mente. “E esse crescimento . tremas parentes presos”. | ceu ão governador Ibaneis disse. “Reafirmo o respei- 

Propaganda 
4 ANÚNCIOS EDITAIS 

PROTESTOS INtimaçÕões 
», CitaçÕeS COMUNICADOS 

Proclamas ATAS 
61) 3223-3410 
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E Uma parceria com a Senatran toma disponível novo serviço aos condutores 
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“Já está disponível no aplicati- 
vo do Departamento de Trânsito 
do Distrito Federal, o Detran Digi- 
tal, a emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação Eletrônica (CNH- 
e), Antes, esse documento só era 
disponibilizado no aplicativo Car- 
teira Digital, da Secretaria Nacio- 
nal de Trânsito (Senatran), o que 
acabava gerando confusão para os 
condutores registrados no DF que 
buscavam o serviço no aplicativo 
da autarquia. “Buscamos essa par- 
ceria com a Senatran para facilitar 
avida do nosso usuário, que agora 
emite todos os documentos digitais 
em uma mesma ferramenta”, ex- 
plicao diretor-geral do Detran-DF, 
Zélio Maia. Só este ano, a emissão 
do Certificado de Registro e Licen- 
ciamento do Veículo Eletrônico 

(CRLV-e) pelo aplicativo já ultra- 
passou amarca deum milhão:atéo 
dia za de novembro de 2021, foram 
emitidos 1.089.913 documentos 

Nos últimos três meses, a quan- 
tidade deCRLV-ee Autorização pa- 
ra Transferência de Propriedade 
do Veículo (ATPV-e) emitidos pe- 
las plataformas digitais também foi 
significativa, ultrapassando a mar- 
ca de meio milhão de documentos. 
Levantamento aponta que, de se- 
tembro deste ano até agora, 541.171 
documentos de CRLV-e e 33.710 
ATPV-e foram emitidos pelas pla- 
taformas digitais do Detran-DF. O 
aplicativo Detran Digital foi lança- 
do em agosto de 2020 e há 700 mil 
usuários utilizando regularmente 
os serviços disponibilizados. “Em 
razão da pandemia, quando os ser- 

viças foram obrigados a migrar pa- 
raa esfera digital, tivemos que nos 
adequar”, explica Zdlio Maia. 

Ele avalia que, diante de um 
projeto inovador, é natural que al- 
gumas pessoas tenham dificuida- 
des é até resistência em lidar com 
a tecnologia. “Mas a ferramenta é 
absolutamente simples e intuiti- 
va. Aqueles quetiverem dificuldade 
podem enviar e-mail para o ende- 
reço appdetrantedetran dfgov br, 
informa. Paraorientar a população. 
acerca do uso das novas ferramen- 
tas digitais, o Detran-DF tem reali- 
zado publicações diárias nas mídias 
sociais e disponibilizou, no site da 
autarquia, um passo a passo sobre 
como fazer o download do aplicati- 
vo, além de uma página com tuto- 
riaisparaos principais serviços. 

Aplicativo Detran Digital agora faz 
emissão da CNH-e 

GDF abre mão de parte da arrecadação Relatórios Transportes públicos gratuito 
para ter mais receita em caixa arciais ao para intérpretes de Libras 

rçamento 
Asaçõesdo gover- que visam dar fólego para | Jg 2022 Em reunião a Comissão va sejam acompanhadas por 
no foram elogia- a economia. O novo paco- a de Transporte e Mobilidade intérpretes e tradutores de 
das por diversos — te divididas as medidas em A Comissão de Econo- Urbana (CTMU) da Câma- Libras aonde forem. “Iden- 

setores, que três temas: Refis 2021, re- | mia, Orçamento e Finan- | ra Legislativa aprovou o Pro- tifica-se o intuito de garantir 
sentir na prática — dução e isenção de impos- | ças (CEOF) da Câmara | jeto de Lei nº 1845/2021,de a capacidade de comunica- 
os reflexos do in- — tose convênios de Imposto | Legislativa aprovou os re- | autoria do deputado lolando ção desse grupo, com inde- 
centivo do Esta- — sobreCirculação de Merca- | Iatórios parciais ao proje- | Almeida (PSC), que assegu- — pendência da capacidade de 
do na criação de. doriaseServiços.“Cumpri- | to de lei nº 2.224/2021, | ra no profissional tradutor e. renda”, declarou. Segundo o 
mais empregos e . mos a filosofia do governo | de autoria do Poder Exe- | intérprete de Libras o acesso — parlamentar “não existe gra- 
renda. As 34 me- de não atrapalhar a vida | cutivo, que estima a re- || gratuito aos meios de trans- — tuidade nós estamos criando 
didas do Pró-Eco- — do empresário. Governo é | ceita e fixa a despesa do | portepúblicoeemestabeleci- mais uma despesa e quem vai 

Onovo pacote de medi 
das para aquecer  econo- 
mia do Distrito Federal, o 
Pró-Economia I, foilança-| 
do nesta quarta-feira (24) 
com o objetivo de cumprir 
uma máxima econômica: 
a redução ou facilitação do 
pagamento de tributos pa- 
ra aumentar aarrecadação. 

mentosabertasao público, de 
uso público e privado, quan- 
do estiver acompanhando 
pessoa sunda ou com defici- 
ência auditiva devidamente 
identificado. De acordo com 
o deputado Eduardo Pedro- 
sa (DEM), relator do projeto, 
o texto visa garantir que pes- 
soas com deficiência auditi- 

nomia Il abraçam 
setores como a saúde, a 
construção civil, a rede de 
hotelaria, associações de 
catadores de recicláveis, 
empresas e até o progra- 
ma Nota Legal. São ações 
propostas para minimizar 
os impactos negativos do 
coronavirus (covid-19) e, 

pagar a conta serão os usu- 
ários do transporte público 
do DE, já que vem na forma 
de tarifa ou será acrescenta- 
da na tarifa técnica, gerando 
mais dinheiro para asempre- 
sas de ônibus”, afirmou. Mas, 
apesar da crítica, Chico Vigi- 
Jantevotoupelaaprovaçãodo 
projeto. 

para pobre, rico basta não 
atrapalhar. E, cada vez que 
o governo reduz tributos, 
ele facilita a vida do em- 
presário e do cidadão, e a 
arrecadação vai aumen- 
tando cada vez mais. As- 
sim, criamos um ambiente 
de confiança”, destacou o 
governador Ibaneis. 

Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 
2022. A proposição foi di- 
vidida em quatro partes. 
e distribuída entre os in- 
tegrantes do colegiado — 
deputados José Gomes 
(PTB), Valdelino Barce-| 
os (PP) eoutros. 

Audiência destaca atuação do Instituto de 
Cardiologia do DF 

Hoje (25), a partir das ra Legislativa do Distrito Watanabe, e a superinten-— ência pública será presidida 
15h, uma comitiva forma- — Federal (CLDF) para falar dente do ICTDF, Valda Cé- . pelo deputado distrital Jor- 
da por profissionais e pa- — da importância da institui-  sar, apresentarão os dados — ge Vianna, membro titular 
cientes do Instituto de ção frente ao atendimen- — do instituto. da Comissão de Educação, 

O secretário de Saúde 
do DF, general Manoel Pa- 
fiadache, discorrerá sobre a 
atuação do ICTDF. A audi- 

Cardiologia e Transplan- 
tes do Distrito Federal 
(ICTDF) participará de au- 
diência pública na Câma- 

to de pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Na 
ocasião, o médico e gerente 
geral de assistência, André 

Saúde e Cultura (Cesc) da 
CLDF, e contará com depoi 
mentos de pacientes aten- 
didos pelo instituto. 
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PARABÉNS NOIVADO 

A coluna cumprimenta os amigos queridos que hoje fazem aniversário: jornalista Heloisa Doyle Guto Morses Carolina N: última terça-feira, Cristiano Araújo e Mariana Bertino Arraes oficializaram o noivado e apro- 
Pellegrino Bia Koífes, veitaram o dia para fazer fotos. Os cliques, assinados por Celson Junior, servirão de prévia para 

os do casamento que acontecerá em breve, assim que o verão chegar. A noiva, médica pernam- 
HAPPY HOUR bucana, divide a vida entre São Paulo e Brasília, onde já tem consultório. Cristiano, por sua vez, se pre 

para para enfrentar campanha política com vistas ao retorno para a 
forte presença. 

” 7 

imara Distrital, onde já marcou 
o próximo sábado, das 17h às 19h, Meath House Prime, da 
1 norte, receberá em sua varanda para o 4º Happy Hour 

da casa, Encontro com carnes pra lá de especiais. Degustação 
para convidados. O encontro contará com D Luiz Ricardo, e 
será regado por cerveja Petra long neck, água mineral e refri- 
gerante, 

Uma salva de palmas para a querida Carminha Ghisi Rajrman que 
hoje colhe mais um novembro de sua vida. Na foto ela, ao lado do 
marido, Bernard Rajaman, atleta orgulho do Brasi, conhecido co- 
moo "Saque jornada nas estrelas Momento registrado parao álbum de casamento. Na catedral um beijo selandoo amor 

HOMENAGEADA 
A na Paula Hof, esposa do vice-governador Paco Britto, foi a homenageada da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (Ama Brasília) com o troféu 

aras 2021", entregue pela presidente Cosete Ramos. Em um fim de tarde que reuniu mulheres para parabenizar a querida Ana Paula, que fez ani- 
versário, ela, ao lado do marido, se emocionou e agradeceu pela honraria. “Me sinto muito honrada e feliz, pois nós, mulheres, sabemos que o percur- 

so para chegarmos longe é de muita resiliência e dedicação”. Paco não poupou elogios e fez uma declaração à esposa na frente dos filhos e das convidadas. 
lém de ser uma grande empresária, é uma mãe e esposa dedicada que me permite sair tranquilo de casa para trabalhar pelo Distrito Federal”. “Foi um en- 

contro de almas”, completou Ana Paula. 

E ap 
Recebendoo troféu de Cosete Ramos, 

presidenteda AMA. Brindando com integrantes da AMA. 
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€ sra 
PL:R$3 
bilhões a 
produtores 
NG GDF anuncia novas medidas 
«imecres Para aquecer a economia o projeto de lei que abre 
DE na ado O Governo do Distri- da quando a compensa 
37 bilhões em favor de 12 | to Federal (GDF) lança 34 cão for inviável 
ministérios, visando, em | medidas referentes à eta- 8 — Isenção do IPTU e da 
especial, o desenvolvimen- | pa 2 do programa Pró- TLP para associações de 
to de ações de fomento e | “Economia. As medidas catadores de materiais re- 
apoioa produtores rurais. | serão anunciadas pelo go- 

Deacordo com aSecre- | vernador Ibaneis Rocha e 
taria-Geral da Presidên- | pelo secretário de Econo- importações e operações 

mia, André Clemente, com vacinas e insumos da 
O Pró-Economia con- vacina de covid-19 

siste em uma série de 10 — Isenção de ICMS pa- 
so Nacional (PLN) nº 35 | Aspen os Impédos A Mad o ano 
sancionado pelo presiden- | qo covid-19 sobre empre- o Atrofia Muscular Espin 

reforça dotaçõesorça- | sas e profissionais do DF, 1- Refis 20021 expecta- 4 - Redução do ITBI para “AME 
bem como aquecer a eco- tiva de receita em R$ 377 1% entre janeiro de 2022 — Pontuação em dobro 

ntre outras medidas, o | nomia. As medidas foram — milhões e impacto posi- — emarço de 2022 do Nota Legal entre 10 € 
desenvolvimento de ações | divididas em três temas: — tivo na arrecadação, com Redução de ISS para 24 de dezembro de 2021 
de fomento eapoio aos pe- | Refis 2021; além deredu- adesão estimada em R$ 3%parahotéisehostels 19 — Alteração no Decre- 
quenos e médios produto- | ção e isenção de impostos — 1496.900.000,00. 6 — Anistia de multas to RICMS (tinta automo- 

é convênios de Impos-  2- IPTU 1% para imóveis — acessórias a empresas ati- 
to sobre Circulação de. comerciaisem constru no Cadastro Fiscal do 4; »omitê de 
Mercadorias e Serviços 3 — Isenção de ITCD às DFapartirdeiºdemarço Grandes Eventos do DF 
(ICMS). Confira, a seguir, doações paraosistemade dezo2o (CGEDF), 
de 4 rins saúde privado 7 - Restituição em moe- — Entre muitos outros. 

DF | Pró Economia abrange dezenas de setores, com medidas de isenção e redução de impostos 

cia da República, o crédito 
suplementar — previsto no 
Projeto de Lei do Congres- 

res rurais; a subvenção ao 
prêmio do seguro rural, be- 
neficiando cerca de 14 mil 
produtores rurais”, 

Verba destinada à promoção Indústria da 
WW.ALO.COM.BR pSu ( 

do equilíbrio trabalho-família construção 

ão Descentralizada (TED) ra seguimos aprimorando dESEmpenho 
PALMA DA entre o Ministério da Mu- nossos programas e poli: A construção ci- 

1 lher, da Família e dos Di- cas” afirmouatitulrdase- vil apresentou atividade reitos Humanos (MMEDH) . cretaria Nacional da Família 
pa) ea Universidade de Brast- (SNF/MMFDH), Angela Mais intensa em outu- 

lia (UnB) foi publicado com — Gandra. cor ces racunatatão 
a proposta de desenvolver Para a diretora de equi- a nívelde; brita ar 

icaçõ DO | pesquisa para subsidiar o brio trabalho-família da dois meses de recuo. 
Publicações e Parcerias: Programade Equilíbrio Tra- — SNF, Lília dos Santos, além . avaliação é da Confede- 

i balho-Família, doMMFDH. de trazer evidências concre- ração Nacional da Indús- 
comercialQalo.com.br Entre as ações, a parceria . tas para 0 aprimoramento  tria (CNI), que divulgou 
e prevê a realização de estu- . de programas, a parceria vai “a Sondagem Indústria da 

do científico, mapeamento — ajudarna disseminaçãoena Construção. 
de competências, trilhas de — sensibilização dasempresas | De acordo com o es- 
aprendizagem e modelos de sobre a importância de prá- 
gestão, ticas que buscam a harmo- 

O plano detrabalhotem . nia da vida familiar com a É A 
avigência de 14 meses. Du- . vida profissional E ei SL Ditos, fo 
rante o período, serão ma- “Precisamos disseminar ma da linha divisória 
peadas, junto a gestores, os benefícios de implemen- dos 50 pontos que sepa- 
trabalhadores e famílias, as. tação de uma cultura fami-. ra aumento de queda do 
competências necessárias — liarmente responsiva para nível de atividade. “Es- 
à promoção do enriqueci- . asempresas e para as famí- se foi o maior indicador 
mento trabalho-família “A . Tas. Este estudo certamente - do ano, um sinal de alta 
riqueza de um estudo, de . vai nos ajudar e, além dis- “mais forte e disseminada 
uma pesquisa e o aprofun- so, vai fortalecer a edição guatividade”, dissea con- 

damento admissão Joao Si Ggção Ea con 
tarmos políticas públicas e — AF) .completouadiretora 446 empresas, sendo 167 e DEol para condiitnraios pequenas construtoras, 
dons ficas Feogniras 187 médias e 92 grandes, 

O ALÔ BRASÍLIA com a participação de pes- entre 3 e 12 de novembro 
ESTÁ DE CARA soas pós-graduadas, dou- 1 de 2021. Nos últimos cin- 
Ea torandos e mestrandos de comeses, em quatro deles. 

uma grande universidade a atividade cresceu fren- 
nos traz uma riqueza enor- teao mêsanterior, aexce- 
me para que possamos ter RE Rara 

tudo, o índice de evolu- 
ção do nível de atividade 



A falta de um espaço espe- 
fico para a comercialização 
demorangoslevouaCeasa-DF, 
juntamente com a Associação 
dos Produtores de Hortiruti- 
granjeiros do Distrito Federal 
e Entorno (Asphor), a destinar 
uma área própria para a ven- 
da desse produto — a chamada 
Morangolândi, Ainauguração 
ocorreu na última quarta-feira 
(24), no Mercado da Agrcul- 
tura Famíliar (MAF), dentro 
da Censa-DF - local onde fun- 
cionará o atacado, Segundo à 
presidente da Asphor, Sandra 
Vitoriano, a Morangolândia já 
conta com cerca de 30 produ- 
tores familiares cadastrados. 

“O objetivo é que nosso es- 
paço funcione todos os dias da 
Semana, principalmente nos 
sibados, à partir das sh. Des- 
canso, só no domingo”, afirma 
Sandra, acrescentando que à 
ideiaé construir umespaçoain- 
da maior dentro da Ceasa. “Já 

temosatéo projeto” 
Apresidenteda Asphor 

dizqueviveevêosofrimen- 
to desses produtores dia- 

paço próprio para a venda: 
não podiam vender os mo- 
rangos na frente de outras 
bancas. Era uma situação 
muito complicada”, expli- E 
cou. “Que hoje seja o início, 
oeespaço simbólico de uma 
luta histórica para o de- 
senvolvimento desse setor 
no DF. Temos aqui peque- 
nos problemas que, com o 
passar dos anos, forum se 
agigantando. Não podemos es- 
perar as condições ideais para 
resolvê-los. É preciso dar um 
primeiro passo, Ele está aqui, 
agora”, enfatizou o presidente 
da Censa-DF, Fábio Sousa. 

Representando os produ- 
toresdemorango Kekédo Mo- 
rango expôs as dificuldades 

Touarta tera 

para adro 023/1026 

logo apo o término do hem 1, 
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Ode tosembro de cil, podem sr inertoena chagas. 

UA DE VOTAÇÃO DOS ASSOCIADOS APTOS estar pone a part doa) e Detembo de 2021 pla Comisão de Votação, na SEDE Ca 

da vão dos Amocados é atrbuição enln a Seco 

pelasquaisohomemdo campo “a venda é feita na rua, nos se- 

progução Ha oco podes is vo comercio do otra eee E | Governador Ibaneis 

Ceasa inaugura espaço 
para venda de morango 

vematravessando. Kekécitoua . máforos, debaixo de sol e chu- 
questão da escritura dasterras: va, principalmente no período 
“Sem ela, não podemos pegar . pés-safra. Iso representa 60% 
financiamentos para investir”. nanossa produção.” 
O produtor explicou também 
que a falta de um espaço para 
o comércio praticamente in- 
viabiliza o escoamento da pro- 
dução, De acordo com Kekê, terras. “SónoDF. 

paço fon Paulo Cota 

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL 1 
CNPIME* 13059:796/000108 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) 2 

VOA tes e acido + parcpares Cu ASSEMBLEIA GERAL ORDINA 

Em resposta a Keké, o se- 
cretário da Agricultura, Candi- 
do Teles lembrou que nenhum 
estado brasileiro é dono das 

Cartão de vacina será 
obrigatório em eventos 

Quer assistir a competi- — dade de público emcinemas, 

.alo.com.br 

homenageia prefeitos 

O governador do Dis- 
trito Federal, Ibaneis 
Rocha, participou da en- 
trega do prêmio Band 
Cidades excelentes. A 
premiação é uma inicia- 
tiva da TV Bandeirante e 
do Instituto Áquila, que 
premia gestões exitosas 
de municípios brasilei- 
ros nas áreas de eficiên- 
ciafiscale transparência; 
educação; saúde e bem- 
estar; infraestrutura e 
mobilidade urbana e de- 
senvolvimento econô- 
mico e ordem pública 
O governador entregou 
o prémio ao prefeito do 
município de America- 
na (SP), Francisco An- 
tonio Sardelli, um dos 
vencedores da noite. Iba- 
neis aproveitou a opor- 
tunidade para elogiar a 
iniciativa, que serve de 
incentivo para uma boa 
gestão.” Só podemos 
agradecer uma inicia- 
tiva como essa, de pre- 
miar os bons gestores, os 
que buscam soluções in- 

teligentes, que aplicam 
corretamente os recur- 
sos públicos e zelam pela 
transparência”, avaliou 
Ibaneis. O chefe do Exe- 
cutivo local destacou, 
ainda, que o trabalho do 
grupo Bandeirantes e do 
Instituto Áquila revela 
ao público as excelências 

e existem no Bras 
e trabalho conse- 

guiu mostrar hoje aqui 
trabalhos de excelência 
feitos por várias prefei- 
turas do país, que agora 
podem ser analisados”, 

A avaliação do prê- 
mio é feita de acordo 
com o Índice de Gestão 
Municipal (IGMA), do 
grupo Áquila. Além do 
governador Ibaneis Ro- 
cha, participaram da ce- 
rimônia o presidente do 
Senado Federal, sena- 
dor Rodrigo Pacheco, o 
presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira é 

Tribunal Federal, Gilmar 
Mendes. 

esportivas e participar . teatros, circos, competições 
shows e festivais? Então, . esportivas, casas de festas, 

à eventos cívicos, corporativos 

rain 
tes. Assim, não será mai 

+ e/ou gastronômicos, feiras, 
ições, shows e festi- 

“Vais. Cada estabelecimento 
deverá limitar a cápacidade, 

| desde que respeitado o dis- 
taneiamento deum metro. 
“A partir do novo decreto, 

possível apresentar apenas. as pistas de dança também 
otestede RT-PCR negativo. estão liberadas, assifh como. 

A mudança faz parte de uso de guardanapos de teck- 
uma série de alterações de doe a disposição de itensde 
protocolos previstas no De- . uso coletivo, como cafezinho 
creto nº 42.525/2021. As eitensde degustação. Emea- 
regras gerais continuam va- so de eventos pagos, 
lendo, como uso de másca-. 

utilização de álcool gel; hi 
gienização de ambientes; e 
distanciamento social — es- 

e realizados em casas. 
de festas, devem seguir os 
mesmos protocolos de sho-. 
ws. À venda de ingressos 
poderá ser feita presencial- 

se último, agora, reduzidode mente e não mais exclusiva- 
dois metros para um metro... mente on-line. Também não 

O objetivo do governo é há mais necessidade de de- 
proporcionar aos estabeleci-.. marcar a organização das 
mentos que criem suas pró- filas. No que tange à fiscali- 
prias condutas de segurança; zação, a força-tarefa passa a 
deacordo comsua realidade, |, não contar mais com Polícia 
seguindo o protocolo geral 
da covid-19. Entre as altera 
gões, cai a obrigatoriedade — dei 
de limite de 50% da capaci- 

“Civil, Detran, DER, Secreta- 
riade Agriculturae Diretoria 

ização Tributária da 
Secretaria de Economia. 



w.alo.co 

Adoro esse programa... Uma 
pessoa famosa paga para reformar a 
casa de alguém querido. 

im! Vi um episódio dia des- 
ses. Bra um atleta paralímpico. Re 
formaram a casa do treinador. Ficou 
muito bom, mas, foi emocionante, 
demais! Gosto disso, não. 

= Ai! Acho lindo as reformas, 
As reformas são. Só acho meio. 

apelativo, 
Nem ligo, Gosto é das refor 

mas, Um dia, ainda vou dar um tra 
toláemcasa 

Pode assistir, Helena. Eua ver 
o jornal, mas, já já vou sair. Vejo à 
noite, 

- Olha, dona Zuleica! É a Marília 
Mendonça e as Patroas! AM! Sou tão 
At Que triste que ela morreu. 

Eu não conhecia. Não gosto 
de sertanejo, mas qualquer morte é 
uma pena. Ainda mais de alguém tão. 
jovem e talentos, 

Ab! Mas você ja gostar dela. 
Era feminista E anti bolsonatrista 

Que beleza! Tem gente famo- 
sa é capaz de formar opinião do la 
docerto! 

Oxit Um monte! Vê o Felipe 
Neto! 

EoChico Buarque, o Gil oC. 
etano. 

Alvete a Anita, 
A Anita... Você viu que o pre 

sidemteironizou vídeo dela conver- 
sando com a Gabriela Priali sob 
estrutura política do país? 

Vi, não. Aqueles vídeos delas 
so ótimos, Melhor que a escola. 

Poisé, Elezombouquecla pe 
guntou sobre deputados mua 

Ele não gosta que as pessoas 
aprendam. Quanto menos soub 
rem, mais fácil continuar espalhan- 
dous mentiras lá, dele 

Tosco! E ela respondeu à al- 
tura 

Hem.feito! Gosto dela 
«Pronto. Termineiaqui Voume 

Não vai ver até o final? Tá 6- 
cando bonito. 

“Tenho que voltar ao trabalho, 
Vejo depois. Eles repetem muito. 

Sabe? Fico vendo essas cozi 
nlhas abertas pra sala. Acho lindo, 
mas não acho prático. Imagina, a- 
2or um bife e depois, ter que limpar 
gordura na casa toda? 

- Tem que diminuir astrituras 
“Ab não! 
Porque, Helena? 
Porque tudo o que eu mais 

quero, agora, é ver fritarem de uma. 
vez as chances de reeleição desse 
jeitinho mau caráter 

Ds reomi 

ENDLIÃE 
de volta ENE) 

Sempre que Nando Reis 
vem a Brasília é uma festa. 
E, depois de quase dois anos 
fechado no grande público, 
o que os pal do Centro de 
Convenções Ulysses apresen- 
tarão em 3 de dezembro ga- 
nha ares de presente de Natal 

MP! 
como 

, é também novos hits 
Espera à Primavera”, 

seu mais novosingde. 
Nando Reis, um dos 

maiores cantores e composi- 
toresdesua geração, também 
dono de uma personalida- 
de cativante, se apresentará 

» 
Rd 

tista e o público para uma 
noite especial, onde além da 
melhor música brasileira, se- 
rão apresentadas novidades. 
Reformada e aperfeiçoada 
desde a área de acesso, a sala 
máster, uma verdadeira casa 
de espetáculo, ganha confi- 

Jevar à mesa requinte e mui- 
to sabor. “Cultura, gastrono- 
mia, conforto e segurança. É 
essetipo de entrega que que- 
remos oferecer”, afirma Mar- 
co Piano, à frente da Upiano 
Entretenimento. 

antecipado. Após realizar di- na companhia de sua banda... gurações do mais alto padrão — Serviço 
versas lives, shows drive-ine — Naformação, PupiloOliveira . nacionaleintemacional Nando Reise banda 
híbridos pelo Brasil, Nando . (ex-Nação Zumbi e produtor Na ocasião do show de Dia: 3 de dezembro (sesta- 
preparou uma performan- do último disco de Nando), Nando, será lançado ocama- feira) 
ce emocionante, como este Walter Villaça (guitarras), rote UM, espaço amplo, com . Local: Centro de Convenções 
momento de retomada pe- — Alex Veley (teclados), Felipe. banheiros privativos e servi- Ulysses 
de. No repertório, “AI Star”,  Cambraia (baixo) e Sebastião ços de open food e open bar. Horário: 2ih 
“Relicário"e“Luz dos Olhos”, — Reis (vocais e violão) esteúl- Quem assinará o menu é o Classificação: 14 anos 
canções que podem ser con- 
sideradas clássicos da nova 

timo, filho de Nando. 
O Ulysses receberá o ar- rido pelos brasil 

chef Marcelo Petrarca, que- 
ses por 

Ingressos: Bilheteria Digital 
Corwebilheteriadigital com) 

Musical infantojuvenil online “Baile Partimcundum” 
Inspirado nas canções do dis- 

co “Partimpim Dois”, da cantora e 
compositora Adriana Calcanhot- 
to, o musical infantojuvenil “Baile 
Partimeundum” encerra sua tem- 

porada online no dia 28 de novem- 
bro. A peça terá apenas mais duas 
sessões neste fim de semana: sába- 

doe domingo, às 17h, pela platafor- 
ma Sympla. Com dramaturgia de 

Adriana Falcão é Matheus Torreã. 
Acontece sábado (27/11) e domingo 
(28/11), às 17h. Exibição via plata- 
forma Sympla Ingressos: Sympla — 
R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia). 

Imigrantes 
que mudaram 
o mundo 

As cantoras Carmem 

ca Maria Goeppert Mayer; 
aginasta Olga Korbut, Mu- 
lheres que como elas fize- 
ram a diferença no mundo 
—e longe da terra natal - 
têm suas trajetórias conta 
das em Histórias de Ninar 
para Garotas Rebeldes: 100 
mulheres imigrantes que 
mudaram o mundo. 

Publicada pelo selo 
Outro Planeta, da Edito- 
ra Planeta, a nova edição 
acompanha o sucesso da 
série mundial, com capa 
dura soft touch e ilustra- 
ções de diferentes artistas 
— uma para cada história, 
Desta vez, a autora Elena 
Favili escreve o livro sema 

| parceriacom Francesca Ca- 
vallo, conutora dos outros 
títulos da coleção e a quem 
referencia no prefácio. 

Elena tem uma afinida- 
| departicularcomo tema da 

imigração. Nascida na Itá- 
lia, mudou-se com 23 anos 
para os Estados Unido 
onde foi estudar na Uni- 

| versidade de Califórnia, em 
| Berkeley, 

100 muúicoes rnicRaNTS. 
04% RUDAPAA 7 HUNDO 

das políticas públicas do 
DF e dele poderão parti- 
cipar agentes culturais e 
cidadãos. É nesse clima 
colaborativo que a Secre- 
taria de Cultura e Econo- 
mia Criativa (Secec). Em 
clima de mobilização, no- 
vas propostas e grande 
acolhimento aos agentes 
e conselheiros de cultu- 
ra, as pré-conferências de 
cultura, realizadas de 12 
a 19 de novembro, foram 
responsáveis por cons- 

Conferência convoca a sociedade para 

discutir cultura 
Discutir o futuro da 

agenda cultural do Dis- 
trito Federal no cenário 
pós-pandemia e mape- 
aroscaminhos parao se- 
tor executar o Plano de 
Cultura do Distrito Fe- 
deral são as propostas 
que norteiam à V Confe- 
rência de Cultura do Dis- 
trito Federal, que será 
realizada virtualmente 
de 3 a 5 de dezembro. O 
debate será importante 
para o desenvolvimento 

truir toda a pauta cultu- 
ral pós-pandemia para 
os debates que seguirão. 
Como um aquecimen- 
to para a V Conferên- 
cia de Cultura do DF, o 
evento elencou deman- 
das de diversos eixos da 
cultura local, no senti- 
do de entender e desen- 
volver soluções para cada 
maerorregião do DF, que 
possuem distintas carae- 
terísticas de segmentos 
culturais. 


